
    

  
 
 
Den 03 oktober 2022 kl.18:00 ble det holdt styremøte i Bergen Jæger og Fiskerforening (BJF) på 
Kismul/ Bergen  
 
 
Til stede: Stian Horne, Frode Johanson, Sindre Knutsen, Therese Sandnes, Frank Dahl 

Forfall: Aurora Hatlestad. Styret er beslutningsdyktig 
 

Referent: Therese Sandnes 
 
 
Dersom ikke annet fremgår av denne protokoll, er vedtakene enstemmige. 

 
 

Til behandling forelå: 
 
 

37/22 Godkjenne innkalling og dagsorden (beslutning) 
 
 Vedtak:  
 Styret vedtok innkallingen og godkjente dagsorden. 
 
 

38/22 Strategi jegerprøvekurs (beslutning) 
Styret ønsker å professionalisere jegerprøvekursene med tanke på prosess for påmelding, 
gjennomføring (bekledning av instruktørene) og betaling av kurs. Styret har i denne 
forbindelse startet et strategiarbeid for jegerprøvekursene.  
 
Det er ønskelig med en forbedret prosess for påmelding, slik at man sikrer å fylle opp 
kursene løpende og at kasserer til enhver tid har oversikt over hvem som skal faktureres og 
hvem som har betalt. Etter å ha vurdert ulike alternativt har styret bestemte seg for å prøve 
google forms for påmelding av kurs. I tillegg må informasjon på hjemmesiden oppdateres 
og det vil bli lagt ut en lenke på hjemmesiden hvor kandidater melder seg på kurs via 
google forms. Som tidligere vedtatt blir det samtidig innført avbestillingsgebyr på 500kr, 
dersom man melder seg av kurset innen en uke før oppstart.  
 
Styret vurderte ulike verktøy for betaling av kurs og bestemte seg for å prøve iZettle.  
 
Med tanke på stor etterspørsel på kurs, ser styret at det kan være hensiktsmessig å 
utdanne flere instruktører. Styret har fått tilbakemelding om at en tidligere instruktør ønsker 
å bli instruktør igjen. En sertifisering/oppfriskning av instruktør koster 2 500kr. Kostnaden på 
å utdanne en ny instruktør er estimert til 8 000- 10 000kr. Styret vil vurdere behovet 
løpende, men vil på nåværende tidspunkt ikke utdanne flere instruktører.  

 

 Vedtak:  
● Styret vedtok å ta i bruk iZettle for betaling av kurs 
● Styret vedtok å bruke google forms ifm påmelding av kurs  

 

 
39/22 Styresak sladdet- grunnet personalmessig karakter og/ eller unntak fra       
 offentligheten 

 
 
40/22 Innkjøp skiver og skrivestativ til 100 meter (beslutning) 

Styret gjennomgikk tilbud fra Megalink på skiver og stativ. Prisene har steget noe i forhold til 
det som ble indikert i budsjettet, men vurderes i tråd med generelle prisstigning i samfunnet.  
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 Vedtak:  
● Styret vedtok å gå til innkjøp av skiver og stativ fra Megalink 
● Styret vedtok å bygge et råbygg til 100 meter banen 

 
 

41/22 Dugnad- ferdigstillelse av kontor 2 etg. rifle (beslutning)  
Styret har fått en forespørsel fra jaktutvalget om å ferdigstille kontoret i 2 etasje på 
riflebanen som en del av dugnad for utvalget.  
 

 Vedtak:  
● Styret vedtok at jaktutvalget i Raudlien kan ferdigstille kontor i 2 etasje som en del 

av dugnad 
 
 

42/22 Aktivitet på riflebanen (100 meter) i vintersesong (beslutning)  
Det er kommet inn et ønske om holde riflebanen åpen en ekstra dag i vintersesongen. 
Styret stiller seg positivt til dette, forutsatt at det er nok standplassledere og skikkelig 
belysning på banen. Styreleder avklarer med leder for standplasslederne om det er nok 
bemanning for å holde åpent onsdag og lørdag fremover. I tillegg sjekker styreleder 
muligheten for å sette opp et lite overbygg med lyslist ved skivene 
 

 Vedtak:  
● Styret vedtok åpning av riflebanen en ekstra dag i vintersesongen forutsatt at man 

har nok standplassledere og det er skikkelig belysning på banen 
 
 

43/22 Status økonomi (orientering)  
Kasserer gav en status på økonomien i foreningen. Det har vært en god utvikling i løpet av 
året og det er estimert overskudd for 2022. Kasserer påpekte viktigheten av bilag på alle 
utlegg.  
 

 Vedtak:  
● Styret tok saken til orientering  

 
 

Eventuelt: Sak til eventuelt er sladdet- grunnet personalmessig karakter og/ eller unntak fra        

offentligheten 

 

 

 

 

 

Sted og dato:  

Kismul, 03.10.2022 

 

 
 
 

Stian Horne    Therese Sandnes  
 Styreleder   Styremedlem       


